СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
т. д. № 95/2007г.
длъжник: “КРЕМИКОВЦИ” АД

ДОПЪЛНИТЕЛЕН

СПИСЪК

№6

на неприетите от синдика вземания на кредиторите на “КРЕМИКОВЦИ” АД,
гр. София, кв. Ботунец, 1870
предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от ТЗ.

Цветан Стефанов Банков – синдик
на “КРЕМИКОВЦИ” АД,
гр. София, по т. д. № 95/2007г., по описа на Софийски Градски Съд, VI - 2 състав, на основание чл. 688, ал. 3 от ТЗ съставих шести допълнителен списък на неприетите предявени вземания на кредиторите на
“КРЕМИКОВЦИ” АД гр. София, предявени по реда на чл. 688, ал. 3 от ТЗ:

№ по
ред

Входящ номер и
дата на
предявяване

Кредитор

Емилия Василева Малчева,
адрес: гр. София, бул. "Черни
връх" № 41, бл. 15-22, вх. Ж, ап.
118

1

28915

31.03.2011 г.

Размер на вземането

Главница
Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава

Претендирано основание на вземането

5 921,21 лв.
0,00
0,00
350,00 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.
от 07.08.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата

2

28917

6 271,21 лв.
5 916,48 лв.
0,00
0,00
350,00 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.

Общо
Христо Данчов Георгиев, адрес: Главница
с. Божурище, ул. "Витоша" № 19 Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
31.03.2011 г.
Лихви за забава

Претендирно
обезпечение или
привилегия

Забележка

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
2276 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 989 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
5738 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 2573 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
3621 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 1622 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

Изпълнителен лист от 21.03.2011г. и
Изпълнителен лист от 03.11.2010г. по гр.д.
7454/2010г. на СГС, ГО, II В въззивен състав и
гр.д. № 38576/2009г. на СРС, 69 състав

Изпълнителен лист от 14.03.2011г. по гр.д.
48491/2009г. на СРС, 54 състав

от 26.10.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата

Мариета Дончева Петкова,
адрес: гр. София, ул. "Тодорини
кукли", бл. 97, ет. 5, ап. 521

3

28923

31.03.2011 г.

Общо
Главница
Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава

6 266,48 лв.
5 717,48 лв.
0,00
0,00
298,00 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.

Изпълнителен лист от 01.02.2011г. по гр. дело
№ 36709/2009г. на СРС, 70 състав

от 17.07.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата
Общо

6 015,48 лв.
1/4

№ по
ред

Входящ номер и
дата на
предявяване

Кредитор

Емилия
ВасилеваПавлова,
Малчева,адрес:
Сашка Христова
адрес:
гр. София,
бул.река",
"Черни
гр. София,
жк. "Суха
бл. 33,
връх"
№ 41,
вх.
Б, ап.
16 бл. 15-22, вх. Ж, ап.
118

41

28926
28915

31.03.2011
31.03.2011 г.
г.

Размер на вземането

Главница
Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава

Претендирано основание на вземането

4 566,00 лв.
0,00
0,00
223,36 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.
от 10.06.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата

5

28930

4 789,36 лв.
10 183,98 лв.
0,00
0,00
201,47 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.

Общо
Йордан Сашов Йорданов, адрес: Главница
гр. София, кв. "Казичане", ул.
Законна лихва
"Кирил и Методий" № 15
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
31.03.2011 г.
Мораторна лихва
Лихви за забава
от 18.01.2010г. до
окончателното изплащане
на главницата
Павел Христов Геошев, адрес:
гр. София, кв. "Сеславци", ул.
"Ангел войвода" № 2

6

32554

11.04.2011 г.

Общо
Главница
Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава

10 385,45
6 638,15
0,00
0,00
342,61
0,00
0,00
691,99

Претендирно
обезпечение или
привилегия
няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
2276
4968 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
989 ввдопълнителен
от 27.05.2010г. и под № 2237
допълнителенсписък
списък№№44нанаслужебно
служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
2971 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 1323 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
1947 в допълнителен списък № 4 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с Определение на съда
от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието и
включено под № 4 в допълнителен списък № 2 на служебно вписаните
вземания по чл. 687, публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на
17.08.2009г. и одобрен с Определение на съда от 25.09.2009г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
5331 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 2390 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

Изпълнителен
Изпълнителен лист
лист от
от 23.11.2010г.
21.03.2011г. и
и
Изпълнителен лист
Изпълнителен
лист от
от 01.02.2011г.
03.11.2010г. по
по гр.д.
гр.д.
7877/2010г.
на
СГС,
ГО,
IV
А
въззивен
съставии
7454/2010г. на СГС, ГО, II В въззивен състав
гр.д.
№
31076/2009г.
на
СРС,
70
състав
гр.д. № 38576/2009г. на СРС, 69 състав

Изпълнителен лист от 11.02.2011г. и
Изпълнителен лист от 23.11.2010г. по гр.д.
9590/2010г. на СГС, АО, III Б състав и гр.д. №
2529/2010г. на СРС, ГО, 71 състав

лв.
лв.

лв.

лв.
лв.

Забележка

Изпълнителен лист от 20.12.2010г. по гр. дело
№ 27871/2007г. на СРС

от 07.08.2008г. до
окончателното изплащане
на главницата

7

34533

7 672,75 лв.
5 404,28 лв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лв.

Общо
Иванка Благоева Чаушева, адрес Главница
гр. София, жк. "Сухата река", бл. Законна лихва
18, вх. Д, ап. 66
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
15.04.2011г.
Мораторна лихва
Лихви за забава

Изпълнителен лист от 07.04.2011г. по гр.д. №
4648/2008г. на СРС, II ГО, 57 състав

от 18.02.2008г. до
окончателното изплащане
на главницата

8

34593

5 404,28 лв.
8 236,26 лв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лв.

Общо
Стефан Николаев Стефанов,
Главница
адрес: гр. София, жк. "Младост 4", Законна лихва
бл. 407, вх. А, ап. 11
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
15.04.2011 г.
Мораторна лихва
Лихви за забава

Изпълнителен лист от 02.11.2011г. по гр.д.
7452/2010г. на СГС, ГО, II А въззивен състав и
гр.д. № 40623/2009г. на СРС, 69 състав

от 18.08.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата
Общо

8 236,26 лв.
2/4

№ по
ред

Входящ номер и
дата на
предявяване

Кредитор

Емилия
Василева
Малчева,
Георги Иванов
Милев,
адрес:
адрес:
гр. София,
бул. "Черни
гр. София,
жк. "Христо
връх" № 41, бл.бл.
15-22,
вх.1,Ж,
Смирненски",
31, вх.
ет.ап.
2,
1184
ап.
9
1

51545
28915

06.06.2011 г.
31.03.2011 г.

Размер на вземането

Главница
Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава

Претендирано основание на вземането

14 420,00 лв.
0,00
0,00
300,00 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.
от 01.02.2010г. до
окончателното изплащане
на главницата

10

66563

14 720,00 лв.
13 530,40 лв.
0,00
0,00
458,11 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.

Общо
Цанко Иванов Цанков, адрес: Главница
гр. София, кв. "Ботунец 2", бл. 16, Законна лихва
вх. В, ап. 57
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
14.07.2011 г.
Мораторна лихва
Лихви за забава

Претендирно
обезпечение или
привилегия

Забележка

няма

Предявеното
не се тъй
приема,
като вземането
е вече
приетосрещу
под №
Вземанията невземане
се приемат,
като тъй
изпълнителният
лист
е издаден
2276
в допълнителен
списък което
№ 3 нае служебно
вписаните
от синдика
"Кремиковци
Транс" ЕООД,
юридическо
лице, различно
от
вземания по чл.АД.
695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
"Кремиковци"
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 989 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
5790 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 2599 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
4688 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 2096 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
2671 в допълнителен списък № 4 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с Определение на съда
от 20.05.2011г.

няма

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
2390 в допълнителен списък № 4 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с Определение на съда
от 20.05.2011г.

Изпълнителен лист от 05.07.2010г.
21.03.2011г. и Решение
от
30.06.2010г.лист
по гр.д.
№ 4673/2010г.
на СРС,
Изпълнителен
от 03.11.2010г.
по гр.д.
ГО,
53 състав
7454/2010г.
на СГС, ГО, II В въззивен състав и
гр.д. № 38576/2009г. на СРС, 69 състав

Изпълнителен лист от 30.03.2011г. по гр.д.
40616/2009г. на СРС, II ГО, 76 състав

от 18.08.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата
Радинка Величкова Радева, съд.
адрес: гр. София, ул. "Алабин" №
50а, ет. 3, чрез адв. Николай
Николов
11

70812

28.07.2011 г.

13 988,51 лв.
12 506,57 лв.
0,00
0,00
416,00 лв.
0,00
0,00
0,00
лв.

Общо
Главница
Законна лихва
Обезщетение
Съдебни разноски
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава
от 18.08.2009г. до
окончателното изплащане
на главницата

12

13

106723

106726

Общо
Юлиян Златанов Корчев, адрес: Главница
гр. София, жк. "Люлин", бл. 901А, Законна лихва
вх. А, ап. 3
Обезщетение
Съдебни разноски
23.11.2011 г.
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава
Общо
Стефан Николаев Стефанов,
Главница
адрес: гр. София, жк. "Младост 4", Законна лихва
бл. 407, вх. А, ап. 11
Обезщетение
Съдебни разноски
23.11.2011 г.
Неустойки
Наказателна лихва
Мораторна лихва
Лихви за забава
Общо

12 922,57
0,00
0,00
0,00
148,39
0,00
0,00
0,00
0,00
148,39
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00

Изпълнителен лист от 07.07.2011г. и Решение
от 18.02.2010г. по гр.д. № 40617/2009г. на СРС,
II ГО, 66 състав

лв.

лв.

Изпълнителен лист от 03.10.2011г. по гр.д. №
11536/2010г. на СРС, 78 състав

лв.

лв.

Изпълнителен лист от 13.10.2011г. по гр.д.
7452/2010г. на СГС, ГО, II А въззивен състав и
гр.д. № 40623/2009г. на СРС, 69 състав

лв.

Съставил списъка:

19.12.2011г.

СИНДИК: Цветан Стефанов Банков ……………………………….
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№ по
ред

Входящ номер и
дата на
предявяване

Кредитор

Размер на вземането

Претендирано основание на вземането

Емилия Василева Малчева,
адрес: гр. София, бул. "Черни
връх" № 41, бл. 15-22, вх. Ж, ап.
118

1

28915

31.03.2011 г.

Изпълнителен лист от 21.03.2011г. и
Изпълнителен лист от 03.11.2010г. по гр.д.
7454/2010г. на СГС, ГО, II В въззивен състав и
гр.д. № 38576/2009г. на СРС, 69 състав

Претендирно
обезпечение или
привилегия

Забележка

Предявеното вземане не се приема, тъй като вземането е вече прието под №
2276 в допълнителен списък № 3 на служебно вписаните от синдика
вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ, публикуван в ТР към
Агенцията по вписванията на 05.05.2010г. и одобрен с Определение на съда
от 27.05.2010г. и под № 989 в допълнителен списък № 4 на служебно
вписаните от синдика вземания по чл. 695, във връзка с чл. 687, ал. 1 от ТЗ,
публикуван в ТР към Агенцията по вписванията на 01.04.2011г. и одобрен с
Определение на съда от 20.05.2011г.
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